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COVID-19
INFECTA
105.184
NO PARANÁ
E MATA 2.704
PESSOAS

700 retornam
Dos atuais 13 vereadores da Câmara Municipal de Castro, pelo menos 10
são pré-candidatos à reeleição, nas eleições municipais deste ano. Na segundafeira (17), a reportagem conversou com os parlamentares para ouvir sobre os
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bastidores do processo eleitoral que se aproxima.
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rangel sofre ameaças
Esta é a última semana para a adesão de empresas à Campanha Sonhos de Natal
2020. A tradicional Campanha do Natal castrense é desenvolvida anualmente pela Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), e neste ano conta novamente com
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a parceria do Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro).

EM CASTRO

Cresol inaugura sua moderna agência
Divulgação / Daiane Taborda

Polícia investiga

Encontrado morto com
dois balaços na PR-090
Divulgação

Mais uma vítima a bala foi recolhida pelo IML

descerramento de faixa inaugural deu como inaugurada a nova Cresol de Castro

Nunca o setor cooperativismo esteve tão
em alta, e aproveitar os bons ventos que sopram é o que a Cresol Castro busca com a
inauguração de sua nova agência na Rua XV
de Novembro, nº 414. Moderna e projetada
em 400 metros quadrados, foram investidos
cerca de R$ 980 mil para oferecer aos seus
cooperados o melhor.

Uma agência construída em tempo recorde
(45 dias), para atender bem seus 1 mil cooperados.
Há 15 anos em Castro, a Cresol tem projetos ambiciosos e já vislumbra alcançar entre
dois e três anos, de 2 mil a 2,5 mil cooperados, destacou o gerente da unidade Castro,
Raphael Elias Hagy.		
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Um homem de 42 anos de
idade foi encontrado morto
dentro de um carro às margens
da PR 090, em Castro. Foi por
volta das 20 horas de sextafeira (14). Como a ocorrência
se deu na rodovia, além da
Polícia Militar, equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE)

também esteve no local.
O caso chegou a conhecimento das autoridades após
populares ouvirem disparos e
chamarem a polícia. No local,
foi encontrado dentro de um
automóvel um homem com dois
ferimentos causados por arma
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de fogo.

no Paraná

PRF realiza quarto leilão
'online' com 550 veículos
Divulgação

servidor público

Município de
Carambeí institui
Código de Ética
193 veículos poderão voltar a rodar
Divulgação

Divulgação

Por recomendação do Ministério Público de Contas, do
Tribunal de Contas do Paraná
e órgãos de controle do Estado, a partir deste ano fica
instituído o Código de Ética
do Servidor Público Municipal,
criado pelo controle interno,
em parceria com a assessoria
jurídica do município de Capágina 4
rambeí.

FANTASMA RECEBE CSA NO
SEU ESTÁDIO NESTA TERÇA
página 4

COPEL ALERTA SOBRE
CUIDADOS COM CÃES
página 4

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, no dia 24 de
agosto, seu 4º leilão 'online'
para venda de veículos retidos
nos pátios da instituição.
Exclusivamente 'online', o
leilão terá início às 9 horas do
dia 24, para venda de veículos
conservados e de sucatas.

Dentre os 550 veículos que
serão leiloados, 193 poderão
retornar a circular. Serão leiloados carros, motos e caminhões
retidos nas unidades da PRF
localizadas nas regiões de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel,
Pato Branco, Foz do Iguaçu,
Guaíra e Londrina. página 7
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EDITORIAL

CADEIRAS CONFORTÁVEIS
Neste ano de eleições municipais, muitos vereadores ainda em mandato
já se declaram como pré-candidatos à reeleição. E, pelo que se conhece
dos eleitores castrenses, há grande possibilidade de eles novamente se
elegerem, o que indica, não haverá grandes mudanças na forma como se
faz política, e isso diz-se de Castro e de diversas outras cidades da região.
Mas a situação, que se desenha com as pretensões de candidaturas, leva a
um questionamento inevitável, está bom desse jeito?
Para os políticos, que mesmo sempre se declarando como alvos fáceis,
no meio e entre pares, acredita-se que está, já para o povo, nem sempre.
O fato é que mesmo sendo perseguidos, como alguns políticos dizem ser,
eles não querem largar o osso, e isso é real, afinal, sem aqui ter a intenção de igualar todas as maças do cesto, sabe-se que poucos ali estão por
vocação e por que pensam no povo. Agora, para a população a gente sabe
que nem tudo vai bem, mas dá medo de mudar, ou será, porque não há
audácia de se pesquisar um pouco, porque opção de candidato certamente
não vai faltar.

O poder religioso
O Tribunal Superior Eleitoral
está decidindo sobre um tema que
gera polêmica: o poder religioso
influi no processo eleitoral? Ora,
basta estudar o fenômeno do psiquismo das massas para concluir
pela verdade da hipótese. Não
há dúvida. Quando se trata do
mercado da fé, os contingentes
religiosos acabam pagando, sem
questionar o preço, o ingresso para
entrar no paraíso sob a esperança
de serem acolhidos pelo Senhor
dos Céus. Antes, porém, rememoremos o que dizem os estudiosos
das mentes.
Para Jung, as rápidas intuições
que geram as decisões das pessoas
são fruto de conteúdos subliminares. Explica isso pela existência
das duas camadas no inconsciente:
a individual, formada de lembranças apagadas ou recalcadas e de
percepções estranhas à atenção
(subliminares) e a superindividual ou coletiva, contendo as mais
remotas imagens ancestrais, os
arquétipos, que se relacionam às
forças naturais, como o ciclo solar
ou lunar, as ideias religiosas.
De Felice, um historiador italiano que escreveu uma obra em 4
volumes sobre Mussolini lembra:
“Os efeitos fisiológicos e psíquicos de uma gesticulação levada
até o delírio são comparáveis aos
de uma intoxicação. As desordens

* Gaudêncio Torquato

funcionais assim introduzidas no
organismo provocam vertigens e,
finalmente, uma inconsciência total,
que permite as piores loucuras.
Às vezes, agitações desse gênero
apoderam-se de reuniões políticas
e provocam cenas tumultuosas, as
quais recordam os espetáculos oferecidos pelas irmandades”.
Nas experiências de Pavlov,
em laboratório, para que os reflexos condicionados pudessem se
formar nos cães e gerar efeitos,
era preciso que certas condições
se efetivassem: o meio biológico,
o lugar, o tempo, as características
hereditárias dos indivíduos sujeitos
às experiências. A cultura nazista
abrigava tais fatores. Hitler encarnava certos complexos profundos
do povo alemão, principalmente da
classe média. Tinha necessidade
de lidar com as massas em um
nível inferior, quando, trabalhando
sobre as condições fisiológicas,
fazia mergulhar as multidões em
estados quase hipnóticos. Dominava as massas pela violência psíquica. A propaganda nazista nada
mais era do que a exploração da
doutrina de Pavlov sobre reflexos
condicionados.
Portanto, as mensagens formam impressões sensoriais, que
vão se integrando a novos reflexos desempenhados por imagens,
novas excitações auditivas e escri-

tas, desencadeando processos múltiplos, reflexos de imitação. Pessoas
fatigadas, cansadas, alquebradas,
quando recebem uma ordem submetem-se passivamente à ela.
Os fenômenos de hipnose
podem ser explicados por esse
processo. Estudos concluíram,
ainda, que as possibilidades de
resistir às ordens e às sugestões
dependem de graus de cultura, ou
seja, da intensidade das cadeias de
reflexos condicionados, enxertados uns sobre os outros. E mais:
as massas ignaras constituem o
melhor meio para a submissão aos
reflexos condicionados.
Qual é a ferramenta usada
pelos credos religiosos para obter
adesão de suas audiências? A palavra falada e ancorada em estudada
comunicação não verbal – signos
para designar felicidade, medo,
desgosto, tristeza, alegria, aplausos, coragem, surpresa. Pastores
se transformam em articuladores
de um discurso estético tão importante quanto o discurso semântico. O foco quase sempre é este:
Deus acolhe os bons, os virtuosos,
homens e mulheres de fé. Para
fechar o circuito da argumentação,
não raro são organizadas cenas de
um exotismo hipnótico: expulsão de
demônios, milagres na saúde, atos
extravagantes, rituais de impacto
sobre audiências entorpecidas.

O mercado da fé produz muito
dinheiro. Credos e seitas multiplicam-se por todas as partes, principalmente em habitats ocupados
por massas incultas e carentes.
Mostrar o caminho dos céus a
quem não tem quase nada é um
exercício aprimorado pela miríade
de pastores e bispos.
Alguém poderá objetar: mas
os templos começam a receber
classes médias e até gente do topo
da pirâmide. Explico: a chama
do divino, a esperança de outras
vidas, o alcance do Céu formam a
matéria central de todas as culturas, atraindo integrantes de classes pobres e ricas. E quanto mais
misterioso seja a figura central da
seita, mais adesão atrai. Veja-se o
caso do João de Deus, hoje preso
por abusar de suas pacientes.
Resposta final: sob essa teia
de conceitos, os credos tendem a
fazer política para defender interesses. A bancada religiosa é uma
das maiores do Congresso. É evidente que esta situação gera um
poder religioso, voltado para eleger
o maior número de representantes.
Este consultor não tem dúvida: esse
poder quer comandar o país.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
MACONHA LEGAL
A campanha eleitoral nem
começou e já tem pré-candidato
a vereador, em Castro, prometendo legalizar a maconha, isso
se for eleito. Pior que ele usa as
redes sociais para disseminar
esse tipo de notícia, que nem
seria competência de um legislador municipal. O pior que tem
gente que acredita. Triste isso!
NA ESPERA
Dos treze vereadores que
compõem a Câmara de Castro,
apenas a presidente do legislativo, Fátima Castro (MDB),
não descarta a intenção de concorrer à prefeita de Castro. Justamente a única mulher da Casa
de Leis. Ela estaria esperando
o andar da carruagem, para
decidir se disputará a chapa
majoritária, ou vai para a reeleição de vereadora. Todos os
demais, disputarão o pleito em
novembro.
CEREJA DO BOLO
O ex-prefeito por Carambeí,
Osmar Rickli (PSDB), é con-

siderado a cereja do bolo nas
eleições de novembro. Pretenso
candidato a prefeito, ele estaria inclinado a apoiar uma das
duas maiores forças políticas da
cidade. De um lado o grupo do
Osmar Blum que vai de Marinho (PSD), do outro o grupo
de Elisângela Pedroso (PSB).
Rickli não pode esquecer, que a
mãe de um dos principais aliados de Elisângela, quando vereadora, votou pela sua cassação
na Câmara Municipal.
ÚLTIMAS: *Depois da Sicoob,
agora foi a Cresol que inaugurou sua nova unidade no centro
de Castro. Cooperativismo em
alta! *A direção da Copel deve
apurar o caso em que consumidores, na semana passada,
foram colocados para fora da
agência de Castro, após o término do expediente. Não seria
mais fácil distribuir senhas, e
atender esses clientes?! * Se a
oposição ao governo castrense
continuar esperando, vai chegar
à reeleição sem ninguém na disputa a prefeito e vice.
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Resenhas rápidas e radicais
EuResenhas
não quero querápidas
esta históriaetermine,
porque ele nos deixou. Eu apenas quero contar aos amigos que guardo as
radicais
Staichaka já sabia que íamos vestir os meiões e xingar o juiz nas partidas!

Ficar na fila já é um porre, pior quando você é convidado a se retirar,

reportagens feitas na época para os jornais da cidade, um tempo em que só ali era possível ler sobre o futebol dos após dar o fim do expediente. Foi isso que teria acontecido na semana
clubes. Elas ficavam estampados, ao lado das fotos preto-e-branco, na coluna TIRO CERTO ou no espaço principal da passada, com consumidores que aguardavam em frente à Copel de Caspágina
de esportes. Da sua caixa de fotos, ele escolhia Tadião, Werner, Zipão, Grosso, Portela, Neneco ou Piranha tro. Nos dias seguintes, eles esperaram para fora do portão.
Eu não quero que esta história termine, porque ele nos deixou. Eu apenas quero contar aos amigos que guardo as reportagens feitas na época para os
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Triângulo, do Leitão, o Lajes Pintangui dos irmãos Beusso, o Baterias Sabará do Nenê, o Santos, do Dante, o Gráfica
para ilustrar suas ideias. E destacava times conhecidos pela fama de vencedores, como o Pão de Ló, do Nilson, o Triângulo, do Leitão, o Lajes Pintangui dos
Santana, do Ladel ou o Bardal, do América. Eu joguei em alguns deles e participei de alguns torneios de verão, que
irmãos Beusso, o Baterias Sabará do Nenê, o Santos, do Dante, o Gráfica Santana, do Ladel ou o Bardal, do América. Eu joguei em alguns deles e participei de
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outros clubes. Staichaka era sempre ativo e ligeirinho. A mesma intensidade que usou para organizar eventos e
decisivas. Ele amava tudo isso e quando sentiu que sua respiração estava indo foi embora, despediu-se da Barbearia do Roque e olhou pela última vez a foto em
18/08 - Dia da Revolução Cultural / Dia do Estagiário
descrever
o esporte
o que
sentíamos,
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ose meiões
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que
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sentiu que sua respiração estava indo foi embora, despediu-se da Barbearia do Roque e
vazias.
Suas
crônicas
grande legado!
19/08 - Dia Mundial da Fotografia / Dia do Artista de Teatro
olhou pela última vez a foto em que aparece com Altair Bail , Carlos Lazoroto e Nelson Chocolate, outros deuses da
Dia Nacional do Ciclista
palavra e da escrita na cidade. E então se foi, mas não nos deixa de mãos vazias. Suas crônicas são um grande legado!
20/08 - Dia dos Maçons

Staichaka já sabia que íamos vestir os meiões e xingar o juiz nas partidas!
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Terça
11/08
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luana.m.dias@hotmail.com
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FINANCEIRO
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Temperatura

19 ºC
12 ºC

Umidade
98%
70%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Quarta
12/08

18

ºC

12 ºC

98%
75%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

13/08

15 ºC
8 ºC

100%
76%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 17/08/2020
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PRESIDENTE FÁTIMA PODE DISPUTAR À PREFEITURA

Todos os 13 vereadores serão candidatos
Divulgação

Reportagem
se baseou nas
entrevistas
e tendências
apontadas

VICE-LÍDER
O governador Ratinho
Junior escolheu o deputado
Cobra Repórter (PSD) como
novo vice-líder do governo
na Assembleia Legislativa no
lugar do deputado Tiago Amaral (PSB) que decidiu disputar
a prefeitura de Londrina nas
eleições municipais de 15 e 29
de novembro. Além do deputado Cobra Repórter, o deputado Hussein Bakri (PSD) é
o líder governo e o deputado
Adriano José (PV), também
vice-líder.

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Dos atuais 13 vereadores da
Câmara Municipal de Castro, pelo
menos 10 são pré-candidatos à
reeleição, nas eleições municipais deste ano. Na segunda-feira
(17), a reportagem conversou
com os parlamentares para ouvir
sobre os bastidores do processo
eleitoral que se aproxima.
A presidente da Casa, vereadora Maria de Fátima Castro, afirmou que é pré-candidata, porém,
ainda está definindo se irá concorrer novamente a uma cadeira
na Câmara de Vereadores, ou se
irá lançar-se na disputa pela Prefeitura do Município. Já os vereadores Gerson Sutil e Joel Fadel,
ambos eleitos nas últimas três
eleições, consecutivamente, serão
novamente candidatos à reeleição neste ano. Ambos seguem a
caminho da quarta candidatura ao
Legislativo Castrense.
Vereador de primeiro mandato, o parlamentar Mauricio
Kusdra também se declarou
como pré-candidato à reeleição.
Ele contou à reportagem que
decidiu concorrer novamente a
uma vaga na Casa de Leis porque, além de ter projetos aos
quais ainda gostaria de se dedicar, também atende ao pedido de
diversos eleitores, que gostariam
de ser representados por ele na
Câmara Municipal. “Primeiro,
muitas pessoas pediram para eu
continuar o trabalho na Câmara,
e segundo porque muita coisa
ainda precisa ser construída e
edificada, uma das principais é a
questão do transporte universitário. Nós conseguimos a aprovação das 100 vagas, que no ano
passado foram reduzidas para
40, depois lutamos novamente
para voltar às 100, porém, como

Nenhum dos vereadores pretendem deixar a política
esse é ano eleitoral, o ajuste não
pode ser feito e foram disponibilizadas apenas as 40 vagas. Para
o próximo ano precisamos garantir pelo menos as 100 vagas já
conquistadas, e isso depende de
alguém articulando, assim como
em muitos outros trabalhos, e no
nosso papel principal de fiscalização e de legislação”, explicou
o vereador.
O parlamentar José Otávio
Nocera também é pré-candidato
à reeleição. Esta será sua quinta
candidatura a vereador, mas ele
também traz na bagagem três
gestões como presidente da
Casa de Leis. Conforme explicou à reportagem, de forma
quase que inédita, ele presidiu a
Câmara por duas gestões consecutivas, entre os anos de 2005
e 2008, e depois novamente, na
atual gestão, nos anos de 2017
e 2018. Segundo ele, sua maior
motivação para concorrer novamente como candidato a vereador é poder contribuir com a
fiscalização e com a celeridade
dos trabalhos desenvolvidos pelo
Executivo Municipal. “Quero
retribuir com meu trabalho a
comunidade que vem pedindo
para que eu continue. Como os
eleitores têm feito uma avaliação positiva da minha atuação,
não há nada melhor que reverter

O vereador Miguel Zadhi Neto
(Patriota) pediu ao prefeito, por
meio do Requerimento 178/2020,
informações sobre a viabilidade
de a Prefeitura interceder junto
à Caixa para a regularização de
imóveis financiados, “a fim de que
famílias de baixa renda consigam
se encaixar na lei que isenta o
IPTU [Imposto Predial Territorial
Urbano] de uma parcela da população”. O requerimento foi aprovado por unanimidade na sessão
de segunda-feira (10).
“Tendo em vista que as famílias que se enquadram nesse programa social não têm condições
de arcar com a despesa do IPTU,
pois o valor do imposto muitas
vezes é igual ao valor da parcela
que a família paga para ir quitando sua casa”, argumenta Neto
na justificativa do requerimento
Na discussão da matéria, a
vereadora Fatima Castro (MDB),
presidente da Câmara, parabenizou Neto pela proposição. “Desde
2018, nós estamos questionando
a isenção do IPTU para aquelas
famílias”, disse ela, lembrado que
o Código Tributário Municipal
prevê a isenção dos imóveis até 70
m² e de terrenos até 200 m². “Lá
atrás, eu já fiz a indicação de que
fosse feita mudança no Código
Tributário com relação ao tamanho do imóvel, porque, no Jardim
Alvorada, alguns imóveis passam
um pouco de 200 m². [...] Algumas famílias ficaram com um terreno que ultrapassa um pouco os
200 m²”, justificou.

o atual prefeito. “Vereador não
pode ser omisso ao prefeito,
sempre tive essa opinião, vereador tem que votar projetos que
atendam aos interesses da população, mas se não há abertura de
diálogo com o prefeito, fica bem
difícil”, destacou.
O vereador Herculano da
Silva também se declara como
pré-candidato a um novo mandato. Se for eleito em 2020, essa
será sua sétima gestão na Casa
de Leis do Município. Sua primeira eleição foi há mais de 30
anos, em 1988, desde então vem
acompanhando o progresso do
município de dentro da Câmara.
“Mesmo não sendo o papel do
vereador, eu ajudei muita gente,
muitas indicações e muitos pedidos meus foram atendidos, para
atender aos anseios da população, dessa forma, acredito que
eu sou uma voz para o povo lá
dentro”, afirmou o parlamentar.
A reportagem não conseguiu
contato com os vereadores Jovenil Rodrigues de Freitas, Paulo
Cesar de Farias (Paulinho Farias)
e Miguel Zadhi Neto (Neto
Fadel). Também não foi possível ouvir o parlamentar Antonio
Sirlei Alves da Silva, porém, sua
pré-candidatura à nona eleição
foi confirmada pela assessoria do
vereador.

OBRAS NO SOCAVÃO

FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Neto Fadel pede
isenção de IPTU

isso em contribuição para com o
desenvolvimento do município”,
ressaltou ele.
Os vereadores Rafael Rabbers e Dirceu Ribeiro também
disseram à reportagem que são
pré-candidatos à reeleição. Se
forem eleitos, ambos irão para
o segundo mandato na Câmara
Municipal de Castro. De acordo
com Rabbers, a experiência na
Casa foi muito rica e proporcionou grande aprendizado,
por isso, está motivado a tentar
continuar o trabalho de fiscalização, inerente à função. “Também
quero poder deixar um trabalho
para a cidade de Castro e dar
a minha contribuição para com
o setor público do Município”,
destacou.
Já o vereador Luiz Cezar
Canha Ferreira (Cezar do Povo)
segue rumo à sua quarta candidatura. Na primeira, porém, ele
não conquistou votos suficientes para entrar para a Câmara
Municipal, elegendo-se nas duas
últimas, consecutivamente. Avaliando suas duas gestões, ele
afirmou que a primeira, ocorrida
entre os anos de 2013 e 2016,
foi mais produtiva porque havia
mais diálogo com o Executivo
Municipal, e que a segunda não
foi tão positiva porque não há
alinhamento dos trabalhos com

Vereadora questiona paralisação
Da Assessoria
Por meio do Requerimento
182/2020, a vereadora Fatima
Castro (MDB), presidente da
Câmara Municipal de Castro,
pede ao prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior (Patriota) informações sobre a paralisação
da obra de asfaltamento entre
a vila do Socavão e a cidade
de Castro. O requerimento foi
aprovado por unanimidade na
sessão ordinária da segundafeira (10).
No requerimento, Fatima
informa que a Prefeitura contratou a execução de obra de pavimentação asfáltica na estrada do

Socavão, no trecho entre Pinheirão e o distrito, na PR-090, no
valor de R$ 12.246.943,76
(contrato 346/2018). “Esse
meu requerimento traz a solicitação no sentido de que as obras
do Socavão estão paradas e foi
fechado o trecho, obrigando os
moradores que façam o desvio
pelo Butiazal”, disse.
Segundo Fatima, naquele
trecho, já está feito o asfalto,
“não teria problema nenhum
para que as pessoas pudessem
passar”. “Como os munícipes e
o pessoal do Socavão têm dito,
se está fechado e a empresa
está trabalhando, a gente faz o
desvio sorrindo, porque é nosso

interesse que fique logo pronta
a obra. Agora, faz mais de mês
que a empresa simplesmente
levou as máquinas embora e
nós não temos uma resposta
porque a obra está parada”,
afirmou. “Então, eu questiono:
qual o motivo de a obra estar
parada? Inclusive nós fizemos
aditivo, acho que a Prefeitura
fez a parte dela, não sei se é
o Estado que não está fazendo
algum repasse, por isso que
estou fazendo o questionamento
e ao mesmo tempo eu faço uma
solicitação ao prefeito para que
tire aquelas montanhas de terra
que tem lá e que possamos passar”, concluiu.

PELOS 25 ANOS DO FRIGORÍFICO IRMÃOS NUZDA

Nocera pede voto de congratulações
Da Assessoria
Durante a sessão ordinária de
segunda-feira (10), na Câmara
Municipal de Castro, o Plenário aprovou, por unanimidade,
o Requerimento 175/2020, de
autoria do vereador José Otávio
Nocera (Patriota), que requer
Voto de Congratulações ao Frigorífico Irmãos Nuzda pelos 25
anos de história, completados
em maio deste ano.
“Há 25 anos, [...] Vilmar
Andrusck Rodrigues e Lourdes
Nuzda, juntamente com seu

filho Ricardo Nuzda Rodrigues,
fundavam o Frigorífico Nuzda.
Trajetória que iniciou sua produção e comercialização de alimentos com 40 kg de linguiça
pura defumada, em um espaço
simples e pequeno, com apenas
cinco colaboradores”, informa o
requerimento.
“É com a maior satisfação que eu tenho pra falar do
Frigorífico Irmãos Nuzda. É
o histórico deles, 25 anos de
batalha. [...] Ttive a oportunidade, quando comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal

de Castro, comecei a lidar com
suinocultura, frango e leiteria,
na fazenda do meu falecido pai
e meu irmão. E, naquela época,
o Vilmar pegava o caminhãozinho dele e ia buscar, comprar
porco pra poder fazer linguiça,
pra vender linguiça. Quantas
vezes foi na nossa chácara comparar nossos porcos pra fazer
linguiça. Quer dizer, coisa mais
linda do mundo. Tinha cinco,
cinco é modo de dizer, porque
era só a família que trabalhava,
Hoje, [são] mais de 50 [funcionários]”, disse Nocera.

SEM DINHEIRO
Os pré-candidatos a prefeito
já reclamam da falta de dinheiro.
Em Curitiba, um pré-candidato
adianta se o partido não enviar
recursos suficientes não vai disputar a prefeitura. Outro pensa
em desistir porque avalia que vai
receber qualquer recurso do fundo
eleitoral. Os partidos devem priorizar os candidatos da base eleitoral dos deputados federais.
DESISTIU
O deputado Goura (PDT)
desistiu da pré-candidatura a prefeito de Curitiba e anunciou os
deputados Gustavo Fruet e Marcio Pacheco como candidatos do
PDT nas disputas da prefeituras
da capital paranaense e de Cascavel, respectivamente.
CRIMES VIRTUAIS
O Senado analisa projeto de
que estabelece o agravamento da
pena quando o crime de estelionato e fraude no comércio forem
praticados na internet. Atualmente
a pena para quem pratica golpes
para obter vantagens é de um a
cinco anos de reclusão e multa, com
a proposta de mudança no Código
Penal, a pena seria aumentada em
dois terços para quem cometer
crimes em meios virtuais. Levantamento da empresa de segurança
da informação Unysis, em 2019,
mostrou que 85% dos brasileiros
foram vítimas de crimes virtuais ou
conhecem alguém que foi.
E-BOOK
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) apresentou um
e-book com recomendações e
orientações aos pré-candidatos
a prefeito e vereador que podem
disputar as eleições de novembro.
Como ainda há muitas dúvidas,
desde os cuidados na pré-campanha, até a alteração do calendário
eleitoral, o e-book responde a
perguntas sobre o processo eleitoral. “É um material de apoio, que
contém informações detalhadas e
simplificadas sobre as eleições de
15 de novembro. Traz orientações
e as principais regras a serem
seguidas".
PRORROGADO
O prefeito Chico Brasileiro
(PSD) prorrogou vencimento
de impostos municipais - IPTU,
ISSQN, entre outros, de Foz do
Iguaçu. São duas prorrogações
distintas, dependendo do mês de
vencimento do tributo – aqueles
que vencem nos meses de março,
abril, maio e junho, poderão ser
quitados até o dia 20 de novembro, e os impostos com vencimentos nos meses de julho, agosto,
setembro e outubro ficam prorrogados para 21 de dezembro.
MESÁRIO VOLUNTÁRIO
O eleitor interessado em
atuar como mesário voluntário
nas eleições já pode se inscrever.
O mesário não é remunerado,
recebe auxílio-alimentação no 1º
turno e, se houver, no 2º turno das
eleições, e tem direito a dois dias
de folga para cada dia trabalhado
na função; dois dias de folga para
cada dia de treinamento oferecido
pela Justiça Eleitoral; certificado
dos serviços prestados; e preferência no desempate em concursos públicos.
DESTINO TURÍSTICO
De acordo com o IBGE, o
Paraná foi em 2019, um dos

Divulgação / Dalie Felberg/Alep

principais destinos das viagens
nacionais, ficando em sexto lugar.
O estudo do instituto, que analisou 20,6 milhões de viagens pelo
país, identificou que o estado, em
1,16 milhões dos casos (5,65%
do total) o destino principal dos
viajantes.
DESAFIO ELEITORAL
O presidente do TRE, Tito
Campos de Paula, admite que o
órgão vive uma situação nova, que
obriga a instituição a se reinventar
e se adaptar a uma realidade jamais
vista no Brasil - uma pandemia que
já matou mais de 100 mil pessoas.
Além da suspensão do uso da
biometria para a identificação dos
eleitores já determinada, outras
medidas como como a organização de filas com distanciamento de
pelo menos um metro e meio entre
os eleitores, e a distribuição de
máscaras, luvas e álcool gel para
os mesários, serão adotadas.
AVALIAÇÃO POSITIVA
O crescimento da avaliação
positiva do governo Jair Bolsonaro
e a queda brusca no número dos
que o rejeitam acontecem a apenas
90 dias das eleições municipais
deste ano. As pesquisas indicam
que, com prestígio em alta durante
a campanha, Bolsonaro deve favorecer um desempenho histórico
dos seus aliados.
INFODEMIA
O deputado Luciano Ducci
(PSB-PR) voltou a alertar sobre
a propagação de notícias falsas de
medicamentos milagrosos ou sem
eficácia comprovada no tratamento
da covid-19 e que se multiplicam
nas redes sociais. “O impacto
representa um problema sério para
a integridade e a vida das pessoas.
A covid não é uma gripezinha como
se chegou a supor, já matou mais
de 100 mil pessoas”, disse.
VOLTA À NORMALIDADE
Em meio a melhora números
da pandemia em algumas regiões,
turistas e empresários do ramo
voltaram a sonhar e acreditam na
volta à normalidade. Pesquisa do
FOHB mostra que, em agosto,
58,1% dos 872 hotéis consultados pela entidade vão reabrir, um
índice que deve chegar a 85% até
dezembro. Grandes operadoras de
turismo já registram aumento no
interesse e consultas sobre condições de viagem para embarques
entre novembro deste ano e fevereiro de 2021.
MULHERES
Segundo o TSE, a maioria do
eleitorado é formada por mulheres,
que representam 52,49% do total,
somando 77.649.569 eleitoras.
Com predominância feminina, em
tese, as candidatas teriam mais
chances, mas não é bem assim.
Elas continuam com aversão à
política.
PRÉ-CANDIDATOS
Há um mês das convenções,
Foz do Iguaçu já tem 14 pretendentes ao cargo de prefeito. Entre
os pretendentes aparecem: Bibiana
Orsi (PP), Chico Brasileiro
(PSD), Paulo Angeli (PSC), Paulo
Mac Donald (Podemos) e Tatiana
Fruet (Pros). Os nomes serão confirmados somente em convenções,
a serem realizadas entre 31 de
agosto e 16 de setembro.
*Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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BRASILEIRÃO DA SÉRIE B

Fantasma recebe CSA no seu estádio
Divulgação

Operário faz
boa campanha
no início do
campeonato

PARA SERVIDOR PÚBLICO

Município de Carambeí
institui Código de Ética

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário enfrenta o CSA,
na noite desta terça-feira (18),
pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
A partida acontece no Estádio
Germano Krüger, às 19h15,
sem a presença de torcedores.
O Fantasma está em terceiro na tabela, com cinco pontos, uma vitória e dois empates.
Na terceira rodada, o alvinegro
visitou o América-MG e empatou em 1 a 1. O CSA está na
11ª colocação, com três pontos
e uma vitória na única partida
que disputou até o momento na
competição.
Em entrevista coletiva online
na última sexta-feira (14), após

COVID-19

Saúde divulga
atualização
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta segunda-feira (17) a
atualização dos dados referentes
à Covid-19 em Palmeira, com
um novo caso. Trata-se de uma
mulher de 46 anos moradora da
área urbana, que segue em isolamento domiciliar e acompanhada
pelo serviço municipal de saúde.
Até agora são 79 casos confirmados para Covid-19 em residentes de Palmeira, sendo 65
recuperados, 12 em isolamento
domiciliar, e dois óbitos.
Dos 79 casos confirmados,
14 ainda não tiveram seus testes credenciados pelo Ministério
da Saúde, porém, todos passaram pelos protocolos vigentes de
saúde.
Também existem 17 casos
confirmados em moradores de
outros Estados e municípios
que residem temporariamente
em Palmeira devido ao trabalho,
sendo que todos estão recuperados e já receberam alta de isolamento domiciliar.

Operário que fazer valer o valor casa e sair com mais três pontos

o empate com a equipe mineira,
o treinador Gerson Gusmão
falou sobre o adversário desta
terça. “Em relação ao CSA, a
gente acompanhou o primeiro
jogo. É um adversário que já
vinha jogando o Campeonato
Alagoano e estreou bem contra o Vitória. Vamos reavaliar a

situação física dos nossos atletas e buscar o resultado positivo em casa.”
Transmissão Rádio OFEC
O torcedor operariano pode
ouvir a partida desta terça-feira
pela Rádio OFEC, novo projeto do Fantasma. Com nar-

ração de Eduardo Machado e
comentários de Marcus Benedetti, a transmissão inicia às
18h45 e estará disponível nas
redes sociais do clube: Facebook – https://www.facebook.
com/OFECoficial/ * YouTube
– https://www.youtube.com/
operarioferroviarioesporteclube

Carambeí - Por recomendação do Ministério Público de
Contas e do Tribunal de Contas
do Paraná, órgãos de controle
do Estado, a partir deste ano
fica instituído o Código de Ética
do Servidor Público Municipal
criado pelo controle interno em
parceria com a assessoria jurídica do município de Carambeí.
O objetivo do código é estabelecer princípios e normas de
conduta ética aos servidores
públicos municipais e abrangerá
os agentes públicos da Administração Direta e Indireta e ainda
todo agente público que presta
serviços ou desenvolva qualquer
atividade junto ao município.
Valores éticos, legalidade,
transparência, impessoalidade,
publicidade, moralidade, efici-

ência fazem parte dos princípios
que regem o Código de Ética.
Pelo presente Código são
direitos dos servidores trabalhar
em ambiente adequado, ser tratado com igualdade, participar de
atividades de capacitação entre
outros. E ainda deveres, dentre
eles: a honestidade, respeito a
sua função e ao ambiente de trabalho e principalmente o cumprimento integral ao Código.
Fica ainda criado o Conselho de Ética Pública que será
formado por servidores efetivos
e receberá denúncias relativas
a atos praticados por agentes
públicos e aplicará as penalidades
previstas tais como advertências
verbal ou escrita ou a adoção de
medidas legais cabíveis na hipótese de infração disciplinar.

ACIDENTES COM CÃES

Copel alerta sobre cuidados
PARA DISPUTAR CADEIRA NA CÂMARA DE VEREADORES

Taques deixa chefia de gabinete
O chefe de gabinete da
Prefeitura de Carambeí, Márcio Taques, se desincompatibilizou da atual gestão na
sexta-feira (14) para concorrer a uma vaga no Poder
Legislativo Municipal nas próximas eleições, onde pretende
se lançar pré-candidato a vereador. Assume no seu lugar, o
ex-vereador Inácio Povaz.
Márcio iniciou a caminhada
ao lado do prefeito Osmar
Blum em 2011, na pré-campanha e em 2012 coordenou
a campanha que elegeu o prefeito para o primeiro mandato.
Em 2013 assumiu a chefia de
gabinete, função que desempenhou ao longo dos dois
mandatos de Blum.
Na despedida, Blum lembrou o início da caminhada,
quando foi procurado por
Márcio, um dos incentivadores
de sua candidatura em 2012.
“Sempre estive envolvido na

Divulgação

Inácio Povaz assumiu o lugar de Márcio Taques
política, ajudando um candidato o outro, mas foi o Márcio
que me procurou e incentivou
a ser candidato, tenho uma
gratidão muito grande por
ele”, disse o prefeito.
Ele destacou o profissionalismo de Márcio na condução
do dia a dia, “a prefeitura andou
bem porque o Márcio esteve
junto, na condução e realização
dos projetos, vamos passar, concluir o mandato deixando uma
marca positiva, com a realização
de projetos que beneficiam a

nossa população”, frisou.
Márcio por sua vez agradeceu o prefeito e enfatizou que
juntos mostraram que dá para
fazer a diferença. “Agora temos
um projeto novo, para continuar fazendo a diferença, nossa
meta é continuar colaborando
com o crescimento do município, se for da vontade de Deus,
no legislativo, deixo a Chefia de
Gabinete, para preparar a précampanha como pré-candidato
a vereador pelo Democratas”,
declarou.

As ocorrências envolvendo cães
lideram os registros de acidentes no
setor de leitura da Copel e são fator
de preocupação para categorias de
outras empresas, como de água e
saneamento, entregas e coleta de
lixo. Em Curitiba, onde cerca de
7,5 mil acidentes por mordedura
canina são registrados todos os
anos, o dia 17 de agosto foi instituído por lei como uma data de
atenção à prevenção deste tipo de
ocorrência.
Levantamento realizado pelo
IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística revelou que
o Paraná é o estado com maior
concentração de cães por residências: a cada dez domicílios, seis têm
cachorro. Mas a preferência pelo
melhor amigo deve vir acompanhada de cuidados, como espaço e
alimentação adequados, vacinação
em dia e o cuidado com terceiros,
seja na hora de passear ou quando
há a necessidade de acesso de profissionais ao quintal da casa.
O gerente de Segurança do
Trabalho da empresa, Alessandro
Maffei da Rosa, destaca que é
muito importante para o leituristas
da Copel que o cão esteja preso
no dia da visita ao domicílio, que é
informado na conta de luz.

Esta orientação é válida mesmo
para os cães de pequeno porte ou
de comportamento predominante
dócil. “Para o cão, o quintal é seu
território. Então, quando o leiturista
utiliza o espelho para a medição ou
coloca a fatura na caixa de correio,
mesmo sem entrar no quintal, o animal pode entender esse movimento
como uma invasão”, explica.
Outra medida importante para
preservar a segurança dos profissionais de diversas categorias é
sinalizar a presença do cão através
de placa e instalar a caixa de correspondência fora do seu alcance.
Perigo
A Copel vem registrando um
acidente a cada 15 dias, com mordedura canina. Em março deste
ano, um leiturista ficou gravemente
ferido após ser atacado por um pitbull. Em 2016, o mesmo aconteceu
com uma leiturista da Sanepar.
Para evitar acidentes, a
empresa investe em treinamentos,
equipamentos de proteção e possui
um sistema de cadastro da presença dos cães, que serve de alerta
para os colegas que farão a mesma
rota de leitura em outras ocasiões.
Entretanto, as medidas precisam da
colaboração de toda a população.

EM CASTRO

Cresol inaugura sua moderna agência
Fotos Daiane Taborda

Da Redação
Nunca o setor cooperativismo
esteve tão em alta, e aproveitar
os bons ventos que sopram é o
que a Cresol Castro buscou com
a inauguração de sua nova agência na Rua XV de Novembro, nº
414, na manhã dessa segundafeira (17). Discursos otimistas
e com os olhares para o futuro,
presidentes, diretores e gerente,
deram o seu recado.
Moderna e projetada em 400
metros quadrados, foram investidos cerca de R$ 980 mil para
oferecer aos seus cooperados o
melhor. Uma agência construída
em tempo recorde (45 dias),
para atender bem seus 1 mil
cooperados.
Há 15 anos em Castro, a
Cresol tem projetos ambiciosos e
já vislumbra alcançar entre dois e
três anos, de 2 a 2,5 mil cooperados, destacou o gerente da unidade Castro, Raphael Elias Hagy.

Descerramento da faixa inaugural da nova Cresol

Presidente Alzemiro Tomé, do Sistema Cresol Base, ao lado do presidente, vice, e diretores
da Cresol Triunfo, gerente, funcionários e cooperados, em frente à nova unidade Cresol Castro

Sula Koech, Claudio Starbach, Rafael Stanski
de Lara, Alzemiro Tomé, Raphael Elias Hagy,
Casemiro de Almeida e Alexandre Borghezan

Parte interna da Cresol Castro, durante coquetel

Padre Franco Allen abençoou a nova unidade
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EM SUA 13ª EDIÇÃO

Entidades preparam 'Sonhos de Natal'
Divulgação

Cotas serão
comercializadas
até nesta
sexta-feira

CORONAVÍRUS

Castro se aproxima dos
mil casos de infectados

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Esta é a última semana para
a adesão de empresas à Campanha Sonhos de Natal 2020.
A tradicional Campanha do
Natal castrense é desenvolvida
anualmente pela Associação
Comercial e Empresarial de
Castro (Acecastro), e neste
ano conta novamente com
a parceria do Sindicato do
Comércio Varejista de Castro (Sindicastro). Em 2020
a Campanha chega à sua 13ª
edição, e, como é um ano atípico, foi pensada para facilitar
a participação de empresas
de todos os tamanhos, com
diferentes opções de investimento. Empresários interessados em participar têm até na
sexta-feira (21), para entrar
em contato com a Acecastro
ou Sindicastro e agendar uma
visita do representante comercial que está apresentando e
vendendo as cotas.
Rodrigo Rodrigues da Luz,
que é presidente da Associação Comercial, falou sobre a
importância da Campanha para

Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

Rodrigo Rodrigues da Luz, presidente da Acecastro, está motivado

o comércio local. Segundo ele,
ao oferecer a possibilidade de
ganhar um carro zero quilômetro aos consumidores locais e
àqueles que optarem por fazer
as compras de final de ano em
Castro, a ação tem por objetivo
incentivar as compras de Natal
no comércio e nas empresas
prestadoras de serviços do
município. “A Acecastro tem
como princípio a valorização
do comércio local e dos consumidores da nossa cidade, e
a Campanha Sonhos de Natal
vem justamente ao encontro destes objetivos, além de
fomentar toda a economia de

Castro, também ajuda a valorizar os nossos associados”,
destacou.
Como neste ano, a pandemia do novo coronavírus afetou
de alguma forma a todos os
setores da economia, a Campanha Sonhos de Natal também
foi planejada com a missão de
ajudar o comércio da cidade
a retomar o ritmo de vendas,
alavancando as expectativas da
melhor fase do ano, que é justamente a véspera do Natal. A
partir de um investimento personalizado, ou seja, de acordo
com o tamanho e movimentação econômica da empresa, o

empresário participante poderá
dar ao seu cliente a possibilidade de participar dos sorteios
deste ano, tendo assim, mais
uma ferramenta para fomentar
as vendas do período. “É uma
Campanha que visa a retomada
da economia local. Devido ao
distanciamento social, imposto
pelo novo coronavírus, os consumidores estão cada vez mais
usando a internet, e deixando
de visitar os comércios da
cidade, com isso nossa economia vem sofrendo nesse período
de pandemia, por isso pedimos
a todos que valorizem o que é
nosso”, finalizou Rodrigo.

De acordo com o boletim diário informativo desta segunda-feira
(17), da Secretaria Municipal de
Saúde, a cidade de Castro tem
998 casos de coronavírus confirmados. Entre os pacientes que
testaram positivo para a doença,

802 já foram curados, 188 estão
em isolamento domiciliar, dois
estão internados em leito regular
de hospital e dois na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
A cidade também já registra
quatro óbitos em decorrência
da Covid-19, e outros 50 casos
estão sendo analisados e aguardam resultado.

ZOCA HOMENAGEADO

Ciclovia entregue na quinta
A Prefeitura entregou na
semana passada a primeira fase
da ciclovia que leva o nome de
Antônio Neir Simão (Zoca).
Construída pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, a ciclovia

conta com pista para pedestres
e ciclistas, bancos, iluminação e
paisagismo.
Representando a família do
homenageado, o filho Amauri
Simão agradeceu pela homenagem.

6

TERÇA-FEIRA, 18 A 20 DE AGOSTO DE 2020

Canal 1

Classificados a partir de R$ 2,00

VENDO CASAS NOVAS
Vendo Casas novas, atrás do Caic,
Jardim Araucária II em condomínio
fechado, 2 quartos R$ 170.000,00.
Aceito Financiamento e carro na
entrada. (42) 9 9101-1022 Bonilha.
VENDA DE IMÓVEL
Vendo casa na Rua Santa Cruz,
983, Jardim das Nações. 2 quartos,
sala, cozinha, lvandeira e banheiro.
Tratar: (42) 99944-3153

CAPACETE
SEMINOVO
Vendo capacete seminovo
da marca Taurus, com
adaptador bluetooth já instalado para atender celular,
na cor prata. Tem óculos
escuro no capacete, que
é escamoteável. Valor de
R$ 500. Interessados tratar pelo (42) 9 9972-0758,
com Sandro Carrilho.

CAPACETE R$ 80
Vendo capacete usado,
na cor preta, com viseira.
Apenas R$ 80. Somente
no dinheiro. Também
vendo uma impressora
Epson Expression XP 241,
com WI-FI, por R$ 500.
Tratar pelo (42) 9 99387680, com Willian.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

NIKON D 40
Vendo câmera fotográfica
da marca Nikon, D 40,
semiprofissional, com alça
da mesma marca. Em perfeito estado de uso. Valor
de R$ 1.200. Encontra-se
na redação do jornal.
Contato pelo telefone:
(42) 9 9972-0758.

Áries: Áries, bota o escorpião no
bolso! Controlar o dinheiro pode ser
seu maior desafio hoje. Se não tiver
cuidado, vai levar uma surra dos boletos e ainda ter de buscar sua dignidade
no lixo. A vida a dois terá doses extras
de carinho, romantismo e paixão.

Libra: Libra, trago verdades
e a primeira delas é para glorificar
de pé, meus consagrados! Em sextil
com Urano, o planeta do amor avisa
que pode ter mudanças ou novidades
importantes, capazes até de dar uma
guinada na sua vida.

Touro: Segura o forninho,
Touro, porque seu dia pode começar
tenso em casa.Tá amarrado, hein?!
Maneire no ódio diesel, procure controlar as suas reações e achar um
meio-termo entre o que você quer e
o que os parentes querem.

Escorpião: Vai querer o sucesso
e usará todo seu potencial para conquistar o reconhecimento que tanto
deseja. Errado não tá, né? Mas precisa ficar espertx com rivais no trabalho: pode se surpreender com uma
atitude ruim de alguém.

Dar algo

Locais
apreciados
por gastrônomos

Diz-se do

corpo femiCapricórnio: Pense
nas coisas
nino, por
que quer transformarsua forma
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Lima,
vel melhor.
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as coisas caírembrasileiro
do céu.
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perAquário:
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Maior
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Marinho,
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hoje,
a
começar
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e
lutem
juntos
para
cumprir
as
tareNoruega
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cantor e
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dar
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seus
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do
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facicompositor
Que
é
desFrente (?):
carioca
prezível
a massa
nos. Aliás, a melhor
estratégia
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lita o convívio com osEspírito
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polar que
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Santo
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a tropical
mundo
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tornar os obstáculos
e fazer acontecer.
com todos à sua volta.
Sociedade
Função

NOVO MUNDO
Terça-Feira (18/08)
Fred pressiona Jacinto e
Hassam a continuar a caçada
ao galeão. Diara desconfia
que Schultz tenha sido assassinado. Leopoldina pede
ajuda a Chalaça para impedir
que Domitila volte a interferir
nas decisões de Pedro. Luana
e Matias se beijam. Wolfgang
implica com Hilda, e Diara
estranha. Anna e Joaquim
se preparam para ir atrás
de Millman, e Patrício conta
para Thomas. Cecília descobre que está grávida. Idalina
afirma a Diara que Greta
precisa deixar sua casa. Ferdinando aceita marcar a data
do casamento com Greta.
Ubirajara questiona Olinto

FINA ESTAMPA
Terça-Feira (18/08)
Guaracy fica arrasado ao
saber que Paulo encontrou
Esther, e Griselda o consola.
Celina critica Beatriz por
sua postura na coletiva de
imprensa. Griselda pede para
Guaracy entrar com Amália na
igreja no dia do casamento.
Tereza Cristina conta para
Renê que Griselda e Guaracy
reataram a amizade. Amália
decide pedir para Pereirinha entrar com ela na igreja.
Zuleika pede demissão da
Fashion Motos. Tereza Cristina descobre que Amália irá
se casar e manda Ferdinand
acabar com a festa. Paulo e
Esther iniciam uma discussão,
mas acabam se beijando.

O VELHO E O PUNK
O velho senta-se no ônibus de
frente para um punk.
O punk tinha um cabelo comprido
com mechas verde, azul, amarela
e vermelha.

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

Solução

Pela ordem
“Amor Sem Igual”, da Record,
irá ao ar a partir de 24 de setembro,
inicialmente exibindo um compacto
do passado e os capítulos inéditos
na sequência.
Vai entrar no lugar de “Apocalipse”.

O velho fica olhando pra ele, e ele
fica olhando para o velho.
O punk, já meio invocado, pergunta ao velho:
- O que foi vovô, nunca fez nada
de diferente quando jovem?
O velho responde:
- Sim, eu fiz. Quando fui jovem fiz
sexo com uma arara. E estou pensando: será que você é meu filho?

Protocolo
Entre os cuidados de Record
e Globo na volta das gravações de
novelas, foi reduzida ao mínimo
necessária a presença de pessoas
numa mesma cena.
E, no caso de todas, praticamente eliminada a participação de
figurantes.

O brasileiro fala pro português:
- Puxa... ontem eu comi dois ovos
e me atacou o fígado!
- Pois tiveste sorte que não
comeste fígado!

No particular
A Globo, do lado dela, recorreu
muito a efeitos especiais na primeira
semana de retomada de gravações
das suas novelas.
As cenas de contato ou toque,
beijos entre elas, puderam ser “realizadas”. Um esforço para diminuir
o impacto do “novo normal” nas
produções de TV.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL
Curso prático de artes,
de rápida duração
Região como a ilha
de Guadalupe
Contração
muscular
típica do
estressado

Ato como
o pecado
Post-(?),
adesivo
Margens
Professor
do mestrando

Votações Christiane
Pronome (?), atriz
substituído Cabeleireipor "vocês" ro (pop.)

Status (?): Keanu (?): o Neo da
estado atu- série "Matrix" (Cin.)
al das coiO brasileiro que
sas (lat.) mora fora do Brasil

Dar algo
em retribuição
Graceja

Locais
apreciados
por gastrônomos

Venda, em
inglês

Blefe?
Para uma emissora, como a
Globo, que encaminhou pedido de
rescisão de contrato com a Conmebol, é no mínimo estranho a quantidade de “anúncios” da Libertadores
na sua programação.
No final de semana, seus canais
não pararam de falar na competição
e nos próximos jogos.

Diz-se do
corpo feminino, por
sua forma

Deus da
guerra
Produtor
de urina

Prêmio musical
A entrega do Prêmio Mul-

Átomo
com carga
elétrica
Venerado
Pássaro
preto que
cata insetos do boi

Rocha
Lima,
gramático
brasileiro
O espírito
que causa
transtornos (Rel.)

Frente (?):
a massa
polar que
se desloca
e empurra
a tropical
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TV Tudo
Por acaso
Neste último sábado, o “SBT
Brasil” completou 15 anos de exibição. A matéria das pipas, numa
dessas, não foi por acaso.
Ana Paula Padrão liderou o jornal no seu início e hoje tem, como
titulares, Carlos Nascimento, afastado, por pertencer ao grupo de
risco da Covid-19, e Rachel Sheherazade, em situação indefinida.

www.coquetel.com.br

Irineu
Marinho,
jornalista
fluminense
A vogal do
vocativo

Brasil

Independentemente do que
aconteça no mundo, sempre chama
atenção como, em algumas TVs, as
redações fecham aos domingos.
É um dia que não existe, por
exemplo, para o jornalismo de SBT
e Rede TV!.
Pior é que aos sábados também
já não é muito diferente. Tem gente
sim, mas o ritmo é bem devagar,
quase parando, talvez como efeito
da escala de plantão ou desinteresse
mesmo.
O “festival da gaveta”, neste
dia, nunca se fez tão presente.
O “SBT Brasil” falou sobre os
danos provocados por pipas na rede
elétrica na cidade de São Paulo. A
equipe nem teve trabalho de saber a
situação de outras grandes cidades.
No “Jornal da Band”, na
mesma noite, houve uma vagarosa
matéria sobre os antigos “Jogos da
Amizade” dos anos 1980. Arquivo
puro.
Já o “Rede TV News” foi mais
criativo: colocou no ar que o veneno
de cobra mata mais na Índia que em
qualquer outro lugar.
Pois é, o mundo completamente do avesso e alguns dos
nossos telejornais agindo do jeito
que estão. Marcando passo e cumprindo tabela.

TOTALMENTE DEMAIS
Terça-Feira (18/08)
Max decide contar a verdade a seus pais, que pedem
perdão ao filho. Ivo conta a
Lili que havia uma outra moça
no carro, no momento do acidente de Sofia. Charles pede
Débora em namoro. Carolina
se surpreende ao descobrir
que o Flor do Lácio é de Eliza.
Fabinho vê uma moça parecida com Sofia observando o
prédio de Rafael.

com fins
específicos
Fazer voar

Virgem: Você vai querer trabaPeixes: É um ótimo astral para
"Não há
lhar quieta no seu canto, isolada de concluir bônus
o que
sem ficou pendente e deixar
(?)" (dito)
tudo e todos,
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e
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e
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sudeste
do que pode aguentar.
baterias, afinal.
e sul do

Função
das maiúsculas
num tuíte

Maior
cidade da
Noruega
Três vezes

Tarsila do
Amaral,
pintora
brasileira
O pH igual
a 7 (Quím.)
Que é desprezível

(?) Lobo,
cantor e
compositor
carioca
Espírito
Santo
(sigla)
Percorrem

A condição
da pedra
painite no
mundo
Sociedade
com fins
específicos
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"Não há
bônus sem
(?)" (dito)

BANCO

Narcóticos
Anônimos
(sigla)

Vermelho,
em inglês
Madeira
muito
escura e
resistente
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Solução
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e sul do
Brasil

Sílvio Romero, poeta e crítico
literário
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BANCO

sobre seu sacerdócio. Matias
apresenta Luana a Idalina.
Thomas reúne bandidos para
embarcar com ele em busca
de Anna. Fred, Liu, Jacinto e
Hassam avistam Anna, Piatã,
Joaquim e seus amigos. Joaquim e Anna encontram o
galeão.

I
N
F
A
M
E

das maiúsculas
num tuíte

MALHAÇÃO - VIVA
A DIFERENÇA
Terça-Feira (18/08)
Ellen decide aceitar a
bolsa para o colégio Grupo, e
Lica comemora. Clara revela
a Lica que Edgar voltou a
ser o diretor da escola. Lica
fica magoada por Marta não
ter lhe contado que retirou
a queixa contra Edgar. Ellen
se preocupa com o clima de
competição entre escolas na
Balada Cultural. K1 não gosta
de ser deixada de lado por K2
por causa de Tato. Keyla pensa
em Deco. Roney orienta Guto
e Benê a perderem o medo
do público. Clara se irrita
com Guto. Malu insinua para
Edgar que Bóris e Lica estão
muito próximos. Tina acredita
que Anderson e Samantha
estão juntos.

CANIBALISMO
Dois canibais conversando lá na
África.
E um fala: - Pra dizer a verdade, eu
não sei mais o que fazer com minha
mulher!
E o outro:
- Se você quiser, posso te emprestar meu livro de receitas culinárias.

Gêmeos: Gêmeos, meu cristalSagitário: Terá muita faciliPALAVRAS CRUZADAS
DIRETAS
zinho, se desentende com Urano e isso dade para aprender e vai mostrar
www.coquetel.com.br
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Os telejornais de sábado,
de pipa a veneno de cobra,
têm de tudo um pouco

RESUMO DE NOVELAS

VENDO BICICLETA
FEMININA
Bicicleta feminina com cestinha,
usada, em bom estado de conservação. Valor R$ 500,00. Interessados
entrar em contato pelo telefone
(42) 9 9938-7680
COMPRO MOTO
Compro moto CB 300, Honda,
do ano de 2009 até 2015, em bom
estado de uso. Pago à vista. Tratar
pelo (42) 9 9972-0758 (WhatsApp).

Flavio Ricco
Colunista Canal 1

A forma mais barata de fazer negócio!

O R
I
O
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A
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C
E
S

3232-5148

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

(42)

tishow, em sua 26ª edição, está
confirmada para novembro, desta
vez em um formato completamente adaptado para os tempos
atuais.
Serão 15 categorias, com
apresentação de Iza, Tatá Werneck e Paulo Gustavo.
Porchat
O “Que História É Essa, Porchat”, do Fábio Porchat, desta
terça-feira, às 22h30, no GNT
recebe virtualmente Alexandre
Nero, Andreia Horta e Wagner
Santisteban que compartilham
histórias inusitadas.
Nero, por exemplo, lembra a
primeira vez em que foi em uma
praia de nudismo: "Depois de um
constrangimento inicial, chega uma
hora que você fica mais à vontade.
Foi aí que eu ouvi um 'Neeerooo!',
quando eu vi era meu amigo e toda
a família. Todos ali, pelados!...".
Caso de polícia
O autor Alessandro Marson
foi vítima de um golpe virtual e faz
um alerta. Alguém se passando por
ele está vendendo um curso on-line
de roteiro. É golpe. Marson não
está fazendo curso algum. “Aparentemente, o criminoso não teve
tanta dificuldade para se cadastrar
no site, se fazer passar por mim e
vender este curso para incautos.
Enfim, estou tomando minhas providências”, avisa Marson.
Uma pena
Lá atrás, durante a investida
em Mari Palma e Phelipe Siani,
a CNN Brasil prometeu que eles
trabalhariam juntos e seriam
os principais responsáveis por
atrair audiência do público jovem.
Acreditaram no projeto e durante
algum tempo até foi assim. Porém,
o canal separou o casal. E não
acertou em nenhum dos casos.
Bate – Rebate
•No futebol da Globo, nesta
quarta, tem Botafogo e Atlético
Mineiro, Corinthians e Coritiba
para São Paulo.
•A vida na Rede TV!, nos
dias atuais, começa e termina no
seu programa de prêmios...
•... Não existe atenção ou
preocupação com mais nada.
•A rádio Bandeirantes ficou
com apenas dois comentaristas no
esporte, Neto e Claudio Zaidan...
•... Agora com a volta do futebol, está sentindo a falta dos que
saíram e tentando trazer alguns
desses de volta...
•.. Mas sem oferecer contrato. Na base do cachê.
•Se tudo correr como a Globo
espera, as gravações de “Salve-se
Quem puder” devem seguir até a
primeira quinzena de janeiro...
•... Isto, claro, sem contar com
nenhum acidente de percurso.
•Amanhã, quarta, o SBT
completa 39 anos...
•... Sem festa e sem quase
nada para comemorar.
C´est fini
A estreia do “Tô na Pan”,
com Leo Dias e Lígia Mendes,
está confirmada para o próximo
31, às 11h30.
E para o primeiro programa
já foram confirmadas as participações de Luisa Sonza (foto) e
Larissa Manoela.
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POLÍCIA INVESTIGA

Encontrado morto com dois balaços
Divulgação

Populares
acionaram a
polícia após
ouvirem tiros

CARAMBEÍ

Presos após avançarem
em policiais militares

Da Redação

Da Redação

Um homem de 42 anos de
idade foi encontrado morto
dentro de um carro às margens da PR 090, em Castro.
Foi por volta das 20 horas
de sexta-feira (14). Como a
ocorrência se deu na rodovia,
além da Polícia Militar, equipe
da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no
local.
O caso chegou a conhecimento das autoridades após
populares ouvirem disparos e
chamarem a polícia. No local,
foi encontrado dentro de um

Carambeí - Tudo poderia
se resumir a uma ocorrência
de excesso de velocidade se os
envolvidos não avançassem nos
policiais, em Carambeí.
O condutor de um veículo
trafegava pelo centro de Carambeí, acima do limite de velocidade permitida em via pública,
quando uma equipe da PM realizou abordagem e identificou que
o proprietário não possuía CNH.
Além disso, o veículo possuía
débitos e foi recolhido ao pátio da
PM. Como em seu interior havia
uma adolescente de 15 anos, foi
acionado o Conselho Tutelar que

Mais uma vítima a bala foi recolhida pelo IML

automóvel um homem com
dois ferimentos causados por
arma de fogo.
Uma viatura da CCR Rodo-

Uma adolescente de 17 anos,
agrediu sua mãe de 33 anos, e
foram parar na 43ª DRP. Foi
por volta das 13h30 de domingo
(16) em residência localizada na
Rua Gregório. A causa não foi
informada.

NA VILA RIO BRANCO

Armado com
faca rouba
comércio
Mais um roubo foi registrado em Castro na manhã de
sábado (15). Um homem portando faca, roubou um estabelecimento comercial localizado na
Rua Javert Madureira, Vila Rio
Branco, subtraindo certa quantia em dinheiro e um celular do
caixa. Após a ação, ele evadiu-se
a pé em sentido ignorado.
Realizado
patrulhamento,
autor não foi localizado.

NA SANTA ROSA

Ladrões roubam
Uno em Palmeira
Palmeira - Proprietário do
veículo Fiat Uno, placas BUO3j70, de cor verde, procurou a
Polícia Militar de Palmeira na
manhã de segunda-feira (17),
para informar que seu carro havia
sido furtado em frente da sua
residência, na região da Santa
Rosa. Segundo relato da vítima,
ele deixou o seu carro estacionado e trancado em frente a sua
residência, e ao acordar constatou que não se encontrava mais
no local. Ainda segundo a vítima,
aparentemente o autor do furto
empurrou o veículo até a esquina
antes de acioná-lo. Foi realizado
patrulhamentos pela região, mais
não foi logrado êxito em localizar
o automóvel.

EM PIRAÍ DO SUL

Filho agride mãe
Piraí do Sul - Mais um caso
de agressão a mãe, chegou a
conhecimento da polícia. Foi com
uma mulher de 48 anos, vítima
de agressões físicas de seu próprio filho. O autor de 18 anos
recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia
de Piraí do Sul. O caso relatado
aconteceu às 15h50 de domingo
(16), na Rua Cecim Hessayli, no
CTG, em Piraí do Sul.

Instituto Médico Legal (IML),
em Ponta Grossa, para sua
posterior identificação.

MORTO A CHUTES E GOLPES DE VIGA

NO DOMINGO

Menor agride
mãe e vai parar
na delegacia

Norte chegou a ser chamada,
esteve no local, mas a vítima
já encontrava-se em óbito.
O corpo foi recolhido ao

foi até a residência da menor e
contatou a mãe para que acompanhasse a liberação da filha.
O caso tomou outros rumos
quando a menor recusou-se a a
ir embora, enquanto seu convivente finalizava documentação
referente ao veículo notificado. A
adolescente, sua mãe e seu convivente acabaram investindo contra
os policias. A mulher de 39 anos
e o homem de 26 anos acabaram
presos e a adolescente, apreendida. Todos foram encaminhados
para a delegacia de polícia de
Carambeí.
O caso aconteceu às 14h30
de sexta-feira (14), na Rua
Ônix.

ATÉ ESSA SEGUNDA-FEIRA

Coronavírus infecta 105.184 no
Paraná e mata 2.704 pessoas
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde informou que o Paraná
tem 105.184 casos confirmados de Covid-19 e 2.704
mortes em consequência da
infecção até esta segundafeira (17). O aumento de um
dia para o outro foi de 1.258
diagnósticos positivos e 42 óbitos pelo novo coronavírus. Há
ajustes nos casos confirmados
detalhados ao final do texto.
Internados
São 1.018 pacientes com
diagnóstico confirmado de
Covid-19 internados. Destes,
845 ocupam leitos SUS (377
em UTI e 468 em leitos clínicos/enfermaria) e 173 leitos
da rede particular (71 em UTI
e 102 em leitos clínicos/enfermaria).
Há outros 1.139 pacientes internados, 531 em leitos
UTI e 608 em enfermaria,
que aguardam resultados de

exames. Eles estão em leitos
das redes pública e particular
e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus
Sars-CoV-2.
Óbitos
A secretaria estadual
informa a morte de 42 pacientes. Todos estavam internados.
São 18 mulheres e 24 homens
com idades que variam de 42
a 96 anos. Dois óbitos ocorreram em julho (dias 25 e 30)
e os demais entre 07 e 17 de
agosto.
Os pacientes residiam em:
Londrina (9), Curitiba (7),
Paranaguá (5), Toledo (4),
Palotina (3), Piraquara (2),
São José dos Pinhais (2).
Além destes óbitos, uma morte
foi registrada em cada um dos
seguintes municípios: Campo
Largo, Cascavel, Colombo,
Morretes, Paranavaí, Ponta
Grossa, Quedas do Iguaçu,
Ribeirão do Pinhal, Santa
Cecília do Pavão e Três Barras

do Paraná.
Fora do Paraná
O monitoramento da secretaria estadual registra 1.195
casos de pessoas que não
moram no Estado. Destas, 29
morreram.
Alteração de município
Um caso confirmado em
10/08 em Rebouças foi transferido para Rio Branco do Sul.
Um caso confirmado em
18/07 em Curitiba foi transferido para Campo Largo.
Um caso confirmado no dia
06/08 em Cambé foi transferido para Londrina.
Exclusões
Um caso confirmado em
15/08 em Colombo foi excluído por duplicidade de notificação.
Um caso confirmado em
15/08 em Nova Esperança
foi excluído por duplicidade de
notificação.

Civil prende em flagrante
autores de homicídio
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - O crime
teria ocorrido na madrugada de
domingo (16), ocasião em que
foi acionado o SAMU para atendimento médico de emergência
de uma pessoa que estava caída
no interior de uma residência
abandonada no bairro Uvaranas, sendo constatado que a
pessoa já estava sem vida.
Após tomar conhecimento do
crime, a equipe da Polícia Civil
empreendeu diligências com a
finalidade de identificar tanto a
vítima quanto os autores do crime.
Constatou-se, no curso das
diligências, que os autores do
crime seriam dois indivíduos,
um dos quais, inclusive, teria
procurado uma das testemunhas
do crime, algumas horas depois,
com a finalidade de ameaçá-la.
A vítima foi identificada como
Bruno Henrique Kiel Machado
Bueno, de 23 anos.
A policia descobriu que a

Bebedeira acaba em
desentendimento e morte
vítima, autores e testemunha
estavam na residência abandonada, ocasião em que os presentes passaram a consumir bebida
alcoólica. Após desentendimento,
os dois autores do crime passaram a agredir a vítima a golpes
de viga e chutes, inclusive, após
estar caída.
Um dos autores, de 34 anos,
foi localizado e preso em flagrante pela prática de homicídio
qualificado. O segundo envolvido, já identificado pela Polícia
Civil, ainda não foi localizado.

NO PARANÁ

PRF realiza quarto leilão
'online' com 550 veículos

UM DOS OCUPANTES USAVA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Divulgação

Automóvel capota e pega fogo
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Na manhã
de domingo (16), por volta das
8h40, equipe PRF atendeu acidente na Avenida Souza Naves
(BR 373 Km 175,6), onde um
Peugeot 307, registrado em
Telêmaco Borba, saiu da pista,
capotou e em seguida pegou
fogo.
Pelos indícios encontrados no
local a equipe concluiu que o veículo seguia em alta velocidade,
quando em trecho em curva o
condutor perdeu o controle da
direção, saiu da pista, capotou e
em seguida pegou fogo.
O corpo de bombeiros foi
acionado, mas ao chegar ao local
o veículo já estava praticamente

193 veículos poderão voltar a rodar
Da Assessoria
PRF atendeu acidente na Avenida Souza Naves no domingo
todo queimado.
Segundo populares, os ocupantes do veículo seriam quatro
masculinos, que desembarcaram
do veículo, permanecendo alguns
instantes no local, em seguida
tomando destino ignorado. Inclu-

sive um deles estaria usando uma
tornozeleira eletrônica.
O veículo foi recolhido ao
pátio contratado pela PRF por
ausência de responsável.
* Informação e imagem: PRF

CARAMBEÍ

Ameaça termina em termo na PM
Carambeí - Caso de ameaças são uma constante nos dias
de hoje. Em Carambeí, desta vez,
foi um homem de 33 anos que

ameaçou outro de 46 anos, por
motivo não informado pela polícia
da cidade.
O caso que terminou com

lavratura de termo circunstanciado no cartório da Polícia Militar, ocorreu às 22h40 de domingo
(15), na Rua Pinus, Mangabeira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, no dia 24
de agosto, seu 4º leilão 'online'
para venda de veículos retidos
nos pátios da instituição.
Exclusivamente 'online', o
leilão terá início às 9 horas do
dia 24, para venda de veículos
conservados e de sucatas.
Dentre os 550 veículos que
serão leiloados, 193 poderão
retornar a circular. Serão leiloados carros, motos e caminhões
retidos nas unidades da PRF
localizadas nas regiões de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel,
Pato Branco, Foz do Iguaçu,
Guaíra e Londrina.
Os veículos restantes serão
negociados como sucatas, para
reaproveitamento de peças e

partes metálicas. Entre os itens
classificados como sucata estão
veículos de origem estrangeira.
Os lances mínimos dos veículos conservados variam de R$
300 a R$ 10 mil. Quem desejar participar do leilão, deve se
cadastrar previamente, até dia
21, através do site.
Os veículos poderão ser
examinados pelos interessados
ao longo dos cinco dias que
antecedem o leilão, das 9 às 16
horas.
Conforme o artigo 328 do
Código de Trânsito, o veículo
recolhido que não vier a ser
reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de
dois meses pode ser avaliado e
levado a leilão. A PRF mantém
hoje cerca de 4 mil veículos retidos em seus pátios no estado.
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TERÇA-FEIRA, 18 A 20 DE AGOSTO DE 2020
Divulgação

Empresário
Mauricio
Rodrigues
Antunes,
leia-se
Conceito
Imóveis,
recebe
cumprimentos
de aniversário
próximo dia
19 de agosto.
Felicidades!

cleucimara@hotmail.com
Cultive a alegria de viver e você verá que coisas belas podem acontecer a qualquer momento.
Divulgação

Divulgação / Otavio Malaquias

Nas lentes do marido e
fotógrafo Otavio Malaquias
Ferreira, a linda Rafaelle
Bitencourt Malaquias
Ferreira. O casal espera
o primeiro filho, Raphael

O jornalista
Sady Ricardo
dos Santos
Neto, sócio
honorário do
Rotary Club
de Pinhais,
será alvo de
muitas felicitações neste
dia 18 de
agosto, motivadas pela
idade nova.
Parabéns!

Divulgação

Parabéns
circulando,
dia 18, para
a colunista
social Claudia
Gomes. Votos
de felicidades!

Divulgação

INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE DA CRESOL, EM CASTRO
Fotos / Daiane Taborda

Registrando o presidente 2020/21 do Rotary Club de
Ponta Grossa Vila Velha, Dionathan Jayme Queiroz
e a nutricionista Renata Fankin Bett. O jovem casal
de noivos estreará alianças na mão esquerda
Divulgação

Divulgação

A Cresol deu mais um passo importante ao inaugurar na manhã dessa
segunda-feira (17), a sua nova agência em Castro. Na foto o gerente
da unidade Castro, Raphael Elias Hagy; os diretores da Cresol Triunfo,
Rafael Stanski de Lara (Administrativo) e Sula Koech (Negócios); Maeda S.S. Kudrek (gerente PJ), Dayane Borba Martins (Caixa), Christian
Antonio Bachiega (gerente Agro) e Helio Dalton Teixeira (estagiário)
Divulgação

Divulgação

Dia 22, o empresário
Jason Batistel, da
Interprise Banda Show
e Produções, recebe
parabéns de aniversário

O cantor, modelo e
empresário Alexandre
Pereira, leia-se laboratório
Oscar Pereira, recebendo
felicitações de idade
Divulgação

Vera Marli Viezer
Calil e Fernando
Isac Ajuz Calil,
integrantes do Lions
Clube Pitangui. No
dia 15 de agosto ele
foi muito festejado
pela passagem de
seu aniversário. São
também associados
da UMB - União
Municipalista
Brasileira

John Elvis Ribas Ramalho,
diretor da Agência do
Trabalhador de
Ponta Grossa, será alvo
de muitas mensagens,
ligações e carinho
no dia 22 de agosto

Também presentes na inauguração o vicepresidente da Cresol Triunfo, Claudio Stabach; o presidente do Sistema Cresol Base,
Alzemiro Tomé; presidente da Cresol Triunfo,
Casemiro de Almeida e o segundo vice-presidente da Cresol Trinfo, Alexandre Borghezan

O presidente do Grupo
Reviver, Alceu Fontana
recebe felicitações de
aniversário em 20 de
agosto. Parabéns!

Divulgação

Dia 23 será a vez de parabenizar a doce Daiane
Graziele Pulga. No registro com o marido Railan
Brandelero e as três filhas do casal: Anna
Coraline, Anna Amélia e Anna Gaia
Divulgação

Divulgação

Daniele e o Coronel Luciano Larry
Chamorra
Quevedo,
comandante do
3º RCC. No
último dia 13, ele
foi muito festjado
pela passagem
de seu aniversário

Ainda em tempo
de desejar muitos
vivas para Cajal Junior
pelo aniversário,
dia 17. Parabéns!

18/08

Gabriel Calvo Marcowizi

19/08

Caroline do Rocio Massuqueto
Daniele Rosa Pereira
Daniele Napoli Mendes
Julieta Signorelli
Larissa Fadel
Marcelo Pakter
Maris Stela Halu
Nádia Joboji
Priscila Strack Sanches
Rosa Maria Garcia

20/08

Eller Nunes
Valdilene Souza
André Zadra
Flavio Correa da Silva

